
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Mioduszewskiego 

na 62. posiedzeniu Senatu 

w dniu 29 czerwca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Z wojskowego dokumentu „Proposal for a U.S. Permanent Presence in Poland” („Propozycja stałej obec-

ności USA w Polsce”) oraz z informacji Ministerstwa Obrony Narodowej dowiadujemy się o możliwości 

stałego rozmieszczenia amerykańskiej dywizji pancernej na terenie naszego kraju, w okolicach województwa 

kujawsko-pomorskiego. O wzmocnieniu wschodniej flanki NATO dyskutuje się nie tylko w Polsce, ale także 

w Stanach Zjednoczonych. Rząd polski zadeklarował zabezpieczenie 2 miliardów zł na ten cel. 

Jak wspomniałem, w grę wchodzi województwo kujawsko-pomorskie, a konkretnie obszar między Byd-

goszczą a Toruniem. Ja ze swej strony chciałbym zaproponować Grudziądz, miasto z tradycjami wojskowy-

mi i rozbudowaną infrastrukturą wojskową, jako miejsce dla amerykańskiej bazy. Za wyborem Grudziądza 

przemawia nie tylko historia miasta, związana bardzo mocno z wojskiem, ale także jego współczesność. To 

tutaj w Centrum Szkolenia Logistyki kształcimy żołnierzy i pracowników wojska w specjalnościach logi-

stycznych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod wsparcia procesu dydaktycznego. To tutaj ulo-

kowana jest Wojskowa Komenda Uzupełnień, której komendant jest terenowym organem wykonawczym 

ministra obrony narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej. To 

tutaj mieści się 8 Batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego oraz 

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, który jest stacjonarną jednostką specjalistyczną będącą dysponentem 

środków budżetu państwa III stopnia, utworzoną w celu realizacji zadań finansowo-gospodarczych na rzecz 

jednostek wojskowych stacjonujących na jej obszarze. Oddział realizuje również zadania mobilizacyjne jako 

jednostka mobilizująca. To w Grudziądzu ulokowano placówkę Żandarmerii Wojskowej, która podobnie jak 

inne jednostki ŻW wykonuje czynności w 3 podstawowych obszarach: dochodzeniowo-śledczym, prewen-

cyjnym i operacyjno-rozpoznawczym. 

W Grudziądzu znajdują się również Wojskowe Zakłady Uzbrojenia nr 2, Wojskowa Komenda Uzupełnień 

i placówka Żandarmerii Wojskowej. Miasto dysponuje nowoczesnym, doskonale wyposażonym Regional-

nym Szpitalem Specjalistycznym im. dra Władysława Biegańskiego o pełnym profilu specjalności medycz-

nych. Doskonałe położenie naszego miasta, przy autostradzie A1, najkrótsze i najszybsze połączenia drogowe 

z miejscami stacjonowania rozlokowanych już w Polsce wojsk amerykańskich, najkrótsze połączenia z kra-

jami bałtyckimi, doskonałe połączenia drogowe z 3 lotniskami (Bydgoszcz – 75 km; Gdańsk – 115 km; Szy-

many – 140 km) – to dodatkowe atuty przemawiające za ulokowaniem amerykańskiej bazy w naszym mie-

ście. 

Szanowny Panie Ministrze, proszę o informację, czy możliwość rozlokowania amerykańskiej dywizji 

w Grudziądzu i okolicach analizowana jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 

Z poważaniem 

Andrzej Mioduszewski 

 
 


